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 :چکیذُ

اًؿبًْب ضا تمَا هؼطفی هیىٌس.  ثؿیبضی زیي هجیي اؾالم ّوَاضُ اًؿبًْب ضا ثِ ثطازضی ٍ ّوسلی زػَت هی وٌس. اؾالم فبضؽ اظ توبیعات ظبّطی،اًؿبًْب ضا ثبّن ثطاثطٍهالن ثطتطی 

 ض قسُ اؾت.اظ زؾتَضات اؾالم ٍ آیبت الْی ًیع ثطای ایدبز ضاثغِ ای ثطازضاًِ زض هیبى اًؿبًْب هٌظَ

ِ ایي هؼٌبوِ قْط اؾالهی ثِ لحبػ زض ایي هیبى قْطاؾالهی ثِ ػٌَاى هٌعلگبُ هؿلوبًبى،ثبیس ًِ تٌْب تدلی گبُ اذَت ثبقس،ثلىِ زض تحىین ایي اهطًیع هكبضوت زاقتِ ثبقس، ث

ثِ ایي هْن تب حسٍزی غفلت ٍضظیسُ قسُ ٍ ایي اهط ظهیٌِ ؾبظ ثطٍظ اظ ّن وبلجسی ثبیس هغبثك ثب انَل اذَت اؾالهی ثبقس.ایي زض حبلیؿت وِ زض قْطؾبظی هؼبنط اظ پطزاذتي 

لصا ایي همبلِ ثب ّسف وكف اضتجبط ثیي وبلجس قْط اؾالهی ٍ اذَت ثركی زض هیبى هؿلوبًبى زض نسز پبؾرگَیی ثِ ایي ؾَال اؾت  گؿیرتگی اختوبػی زض قْطّب قسُ اؾت.

.اظ ًتبیح ایي تحمیك هی تَاى زض ؾبذت  قْطّبی خسیس ٍ ثْؿبظی قْطّبی هَخَز ثْطُ "دبز ثطازضی هیبى هؿلوبًبى قَز؟چگًَِ یه وبلجس قْطی هی تَاًس ػبهل ای"وِ :

 اؾت. گطفت.زض ایي ضاؾتب ثوٌظَض اًدبم تحمیك اظ ضٍـ تحلیلی وبضثطزی ٍ ثطای گطزآٍضی اعالػبت اظ هغبلؼبت وتبثربًِ ای ٍ هیساًی اؾتفبزُ قسُ
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:هقذهِ-1  

ػث ایدبز اذَت ثِ هؼٌبی ثطازضی ٍ اظ قؼبضّبی ضیكِ زاض ٍ اؾبؾی اؾالم ًٍیع ػبهل ایدبز انالح ثیي هؿلویي اؾت .اًسیكِ ی اذَت زض ثیي هؿلویي ثب

ِ ػاللِ ای تكَیك هی وٌس وِ ثِ ػٌَاى ًعزیه تطیي پیًَس هیبى ٍحست ٍ یه پبضچگی زض زیي اؾالم هی گطزز.اؾالم ثب هؿبٍی پٌساقتي اًؿبًْب آًْب ضا ث

 اًؿبًْبؾت ٍآى پیًَس ، پیًَس ثطازضی اؾت. 

ىِ ثبیس زض ایدبز  ٍ ثب ٍخَز ایي اّویت قْط اؾالهی ثِ ػٌَاى خبیگبُ هؿلویي ٍ وبلجسی ثطای پصیطـ هؿلوبًبى زض ذَز ًِ تٌْب ثبیس تدلی گبُ ایي انل ثبقس ثل

 هسضى تب حسی اًؿبى ٍ ثِ پیچیسگی ّبی ظًسگی ثكطى قسی ّبی ظًسگی هؼبنط ٍؾطگطم نل ًیع ًمف ذَز ضا ثِ زضؾتی ایفب وٌس. ضٍظهطگتحىین  ایي ا

دبز ثی َّیتی قْط ّبیف ضا اظ ایي هؼبًی َّیتی تْی وطزُ اؾت وِ ًتبیح ثؿیبض ًب هغلَثی ضا زض پی زاقتِ اؾت ٍ ثبػث ؾط زض گوی ٍ تكَیف ٍ ثِ ًَػی ای

ی یٌی هی گطزز.پػٍّف حبضط اثتسا اضتجبط ثیي قْط اؾالهی ٍ اذَت ثركی ضا ثطضؾی هی وٌس  ؾپؽ ثِ ثطضؾی اذَت ثركی قْط ّبی اؾالهی گصقتِ هز

ط هؼبنپطزاظز ٍ پؽ اظ ضؾیسى ثِ یه ًتیدِ ولی ثب تَخِ ثِ پیچیسگی ّبی ظًسگی اهطٍظ ضاُ حل ّبیی ثطای زهیسى ضٍح ٍحست ٍ اذَت زض قْط اؾالهی 

  ایي ضاُ وبضّب ثب تَخِ ثِ انَل اذَت اؾالهی زض ؾِ ثرف : ایدبزهؿبٍات، ایدبز ضاثغِ ثطازضاًِ ٍ تحمك ضاثغِ اؾالهی اضایِ قسُ اؾت. . هی پطزاظز.

 

 رٍش تحقیق:

ًی اؾتفبزُ گطزیسُ اؾت. تحلیل ضٍـ اًدبم تحمیك زض پػٍّف حبضط تحلیلی وبضثطزی هی ثبقس ٍ ثطای خوغ آٍضی اعالػبت اظ زٍ ضٍـ وتبثربًِ ای  ٍهیسا

 زازُ ّب ًیع ثِ نَضت ویفی نَضت پصیطفتِ اؾت.

 

 سَال اساسی تحقیق:

 "چگًَِ یه وبلجس قْطی هی تَاًس ػبهل ایدبز ثطازضی زض هیبى هؿلوبًبى قَز؟"

 

 ادبیات تحقیق:-2

 اخَت در اسالم:-2-1

َ لَؼَلَّىُنِ تُطْحَوَُىَ)آیِ ذَََاإًَِّوَب الْوُؤْهٌَُِىَ إِذٌََْٓ فَأَنِلِحَُا ثَیِيَ   ؾَضُ حدطات( 01یِىُنِ ٍَ اتَّمَُا اللَِّ

 "لغؼب هَهٌبى ثب ّن ثطازضًس،پؽ هیبى زٍ ثطازض ذَز نلح وٌیسٍ تمَای الْی پیكِ وٌیس تب هكوَل ضحوت الْی گطزیس."

لسض وِ زض اؾالم هَوس اؾت زض ّیچ قطیؼت زیگطی زیسُ ًكسُ اؾالم قطیؼتی اختوبػی اؾت.حضَض افطاز زض خوغ ٍ ضاثغِ ی ایكبى ثب یىسیگط آى         

تبویس قسُ اؾت.ثؿیبضی اظ زؾتَضات اؾالم هبًٌس هكَضت،ػجبزت،ػلن آهَظی،ػسالت ٍ... ثط اؾبؼ ّویي اهط قىل گطفتِ اؾت.اظ انَلی وِ زض اؾالم ثط آى 

 زى زیي اؾالم قىل گطفتِ اؾت.اؾت انل اذَت یب ثطازضی اؾالهی اؾت،وِ ایي انل ًیع ثط اؾبؼ اختوبػی ثَ

ی ثطازضی اهطی اؾت وِ هیبى یه اًؿبى ثب یه یب چٌسیي اًؿبى قىل هی گیطز .آًچِ وِ هجطّي اؾت ایي اؾت وِ یىی اظ ًعزیه تطیي ضٍاثظ اًؿبً      

قىٌس ٍثطازضی ضا هیبى توبم هَهٌبى ثِ ػٌَاى  ضاثغِ ذَیكبًٍسی ٍ ػلی الرهَل ضاثغِ زٍ ثطازض اؾت. اهب اؾالم هطظ ّبی ذَیكبًٍسی ٍ لَهی ضا زض ّن هی



 یه انل پبیِ گصاضی هی وٌس ٍّسف انلی آى ایدبز یىپبضچگی ٍ ٍحست ثیي هؿلویي ثب ّط ؾغح اختوبػی ،فطٌّگی،التهبزی ٍ... اؾت.هی تَاى گفت

 هؿلویي اؾت. اذَت اؾالهی زض ثیيیىی اظ ضاُ ّبی ضؾیسى ثِ ٍحست اؾالهی)وِ زض اؾالم ثؿیبض هَوس اؾت(ایدبز 

سّس. ایدبز ایي اهط زض ثیي هؿلویي هی ؾَضُ هجبضوِ حدطات ذساًٍس اًؿبًْب ضا ثطازض یه زیگط هؼطفی هی وٌسٍ پؽ اظ آى زؾتَضی ثطای 01زض آیِ ی      

وِ ثط ایدبز ٍ تحىین ایي اهط اقبضُ زاضز ایي ٍاغُ  .ثطای توبم اًؿبى ّب زؾتَضی اؾت "وٌیسایدبزپؽ هیبى ثطازضاى ذَز نلح "ثِ هؼٌبی  "فَأَنِلِحَُا "ٍاغُ 

هؿلویي ًعاع ّب ثبیس اظ ثیي ثطٍز ٍ هیبى هؿلوبًبى انالح ایدبز گطزز.زض ازاهِ ًیع ّكساض زازُ هی قَز وِ اهط انالح )هبًٌس ی ثسیي هؼٌبؾت وِ زض خبهؼِ 

 تب هٌدط ثِ ًعٍل ضحوت ذساًٍس ثط ثالز هؿلویي گطزز.،ِ ثبقستوبم زؾتَضات زیگط اؾالم(ثبیس ّوطاُ ثب تمَای الْی ثَزُ ٍ ضًگ ٍ ثَی الْی زاقت

 

 اصَل اخَت اسالهی :-2-2

هطظ ذَیكبًٍسی ،لَهی ،قْطی ٍ... ًىتِ اؾبؾی زض اذَت اؾالهی اظ ثیي ثطزى هطظّبیی اؾت وِ اًؿبى ّبثطای ذَز تؼطیف وطزُ اًس. هطظّبیی هبًٌس         

توبیعات ظبّطی اًؿبى ّب ضا ًب زیسُ گطفتِ ٍ ٍ عجك  یهی گطزز.ثسیي هؼٌب وِ اذَت اؾالهػٌَاى ،ؿبى زیگط ثطتطی ًساضز اذَت ثب ایي پیبم وِ ّیچ اًؿبًی ثط اً

هؼطفی هی وٌس.پؽ اگط اًسیكِ یىؿبى اًگبضی اًؿبى ّب زض خبهؼِ اؾالهی حبون ًكَز ضؾیسى ثِ  "تمَای الْی"آیبت الْی هؼیبض ثطتطی اًؿبى ّب ضا فمظ 

ظهبًی  غیط هوىي ذَاّس ثَز.اظ عطفی ضاثغِ ثطازضاًِ ذَز ضَاثغی زاضز ،اظ ضَاثظ اٍلیِ ضاثغِ ثطازضاًِ اضتجبط هیبى زٍ اًؿبى اؾت،زٍ اًؿبى تباذَت اؾالهی 

اثغِ ثیي زٍ  ثطازض وِ ثب ّن زض اضتجبط ًجبقٌس ایدبز ضاثغِ ثطازضی هیبى آى زٍ ًب هوىي ذَاّس ثَز.ایي ضاثغِ اثتسا ثِ نَضت ضاثغِ ثیي زٍ اًؿبى ٍ ؾپؽ ض

ضاثغِ ثطازضاًِ ًجبیس هَخت هعاحوت ٍ یب ّته حطین ذهَنی ّط  .تؼطیف ذَاّس قس.اظ عطفی هس ًظط اؾالم ضاثغِ ثطازضاًِ اؾالهی)اذَت اؾالهی(اؾت

ثطازضی ثبیس ظیط ؾبیِ زؾتَضات  قرم قَز . زض حمیمت اذَت اؾالهی قبذهِ ّبیی زاضز وِ ثبیس زلیمب هغبثك ثب ؾبیط زؾتَضات اؾالم ثبقس،ثسیي هؼٌب وِ

 (0)ًوَزاضالْی تؼطیف قَز تب ضًگی اظ ثطازضی اؾالهی ثِ ذَز ثگیطز.

 

 

 

 

 ٍیژگی ّای ضْر اسالهی:-2-3

 زیسگبُ ّبی هتفبٍتی زض تؼطیف قْط اؾالهی ٍخَز زاضز وِ هرتهطا ثِ آًْب هی پطزاظین:        

ِ زض آًْب احىبم اؾالهی خبضیؿت هی زاًٌس ، زض ایي زیسگبُ ثب ایي وِ نحجت اظ قْط اؾالهی قسُ اؾت ثطذی قْط اؾالهی  ضا قْط حىَهت ّبیی و        

ایي هَضَع اهب وبلجس قْطی ًب زیسُ گطفتِ قسُ اؾت، الجتِ ٍخَز حىَهتی اؾالهی ٍ حىبهی هؿلوبى اظ ضطٍضیبت ایدبز قْط اؾالهی هی ثبقساهب تَخِ ثِ 

هؿلوبًبى ضا ثب ثبٍضّبی اؾالهی قبى زض ذَز خب زّس . قْط اؾالهی ػالٍُ ثط آًىِ حبٍی الوبى ّبی اؾالهی اؾت ، ثبیس ثِ هْن اؾت وِ ّط قْطی ًوی تَاًس 

 لحبػ هحتَایی ًیع وبهال اؾالهی ثبقس.

 دیدگبههبی مزتبط بب تعزیف شهز اسالمی )مأخذ: نگبرنده( -1نمودار 

 



لَؼ،گٌجس،هٌبضُ ٍ.. ذَزًوبیی  زض آى هؿدس ،تىیِ، بل قْطی وِثطذی زیگط قْط اؾالهی ضا هحل ًوبیف ظبّطی الوبى ّبی اؾالهی هی زاًٌس. ثطای هث       

قْط اؾالهی وٌس ضا قْطی اؾالهی هی زاًٌس.ًمسی وِ ثِ ایي زیسگبُ ٍاضز اؾت ایي اؾت وِ فمظ زض قْط زغسغِ وبلجسی هغطح اؾت ،ایي زض حبلی اؾت وِ 

 ثبیس تدلی گبُ ثبٍضّبی اؾالهی ثبقس ًِ فمظ ًوبز ّبی اؾالهی.

ی حبٍی فطٌّگ اؾالهی هی زاًٌس . یؼٌی قْطی وِ حىَهت اؾالهی ثط آى حبون اؾت،لَاًیي وبهال اؾالهی ثطایف ٍ ثطذی زیگط قْط اؾالهی ضا قْط      

تبثغ فطٌّگ اؾالهی اؾت.فطٌّگ اؾالهی ثبیس ّن زض ظبّط ٍ ّن زض هؼٌب ٍ ّن زض حىَهت قْط وبهال هتدلی  ٍضغ هی گطزز ٍ ثِ لحبػ وبلجسی وبهال 

 (2)ًوَزاضی ثِ ػٌَاى تدلی گبُ زؾتَضات ٍآیبت الْی هی ثبقس.گطزز.زض ایي زیسگبُ قْط اؾاله

 

 

 

 

 

 ارتباط ضْر اسالهی ٍ اصل اخَت:-2-4

هی تَاى ًتیدِ گطفت قْط اظ العاهبت یه ظًسگی اؾالهی اؾت. قْطی وِ  اظ آًدب وِ اؾالم زیٌی اختوبػی اؾت ٍ قْط ًیع هحل اختوبع اًؿبى ّبؾت      

جسی ٍ چِ ثِ لحبػ هؼٌبیی ثبقس. هی زّس ثبیس ذَز ًیع اؾالهی ثبقس.ثسیي هؼٌب وِ ثبیس زاضای هحتَای اؾالهی  چِ ثِ لحبػ وبلهؿلوبًبى ضا زض ذَز خبی 

زض ثالز اؾالهی ضایي هیبى اذَت اؾالهی ثِ ػٌَاى یىی اظ زؾتَضات انَلی اؾالم ًیع ثبیس زض قْطّب  هتدلی گطزز تب ثتَاى ازػب وطز وِ قْطّبی ثٌب قسُ ز

زض آى قسُ ْط ّبی اؾالهی ّؿتٌس.هتبؾفبًِ زض عطاحی قْطّبی هؼبنط اظ ایي اهط ثؿیبض هْن زٍض قسُ این وِ ذَز ثبػث ثی َّیتی قْط ّب ٍ افطاز ؾبوي ق

بًبى( هتدلی اؾت.هٌظَض اظ تدلی یبنل اذَت زض قْط اؾالهی ایي اؾت وِ قط اؾالهی ثبیس اذَت ضا چِ زض ظبّط ذَز ٍ چِ زضضفتبض وبضثطاى ذَز )هؿلو

ثطای  هثبل قْط ّبی اؾالهی زض گصقتِ زاضای ثبفت .قْط ٍ فضبی اؾالهی ًیؿت،وٌس.زض حمیمت قْط ٍ فضبیی وِ زض تىبهل ٍ تؼبلی اًؿبى ذلل ایدبز ًوبیس 

قْط  یهی تَاى اظْبض زاقت وِ وبلجس ول اهب اؾت ثؿیبض فكطزُ ای ثَزُ اًس. فكطزگی ثبفت قْط ّب زالیل هتؼسزی ا ظ لجیل هالحظبت اللیوی، اهٌیتی ٍ... زاقتِ

ثَزُ اؾت. ثِ تجغ فكطزگی  ثبفت قْط، ون ػطو ثَزى هؼبثط وِ ذَز  "...ضحوبء ثیٌْن..."ٍ ثِ گًَِ ای تدلی وبلجسی ثطازضاًِ ضا ثِ ًوبیف هی گصاقتِ اؾت

     (2ٍ 0)تهبٍیط ل ایدبز اذَت هغطح گطزیسُ اؾت.ثبػث اضتجبط ثیكتط اًؿبى ّب هی گطزیسُ اؾت، ضخ ًوبیی هی وٌس، وِ ایي ذَز یىی اظ انَ

ظط گطفتي ّن چٌیي هحلِ ثٌسی ّب زض قْط ّبی اؾالهی لسین ثط ذالف قْطّبی اهطٍظی)وِ قْط ّب ضا ثِ ثبال قْط ٍ پبییي قْط تمؿین هی وٌٌس( ثب زض ً      

ب وبهال ػبزالًِ تؼطیف قسُ اؾت. گطز آٍضی هطزم زض ّط هحلِ ای ثط حؿت وطاهت ٍ هؿبٍات اًؿبًی ثَزُ اؾت . اهىبًبت زض  هحلِ ّب یىؿبى ٍ زؾتطؾی ّ

وِ اگط اظ پیكِ ذبنی ٍ یب ضاثغِ ی ذبنی قىل هی گطفتِ ًِ ثط حؿت فمط ٍ غٌبی افطاز.یؼٌی فمیط  ٍغٌی وٌبض ّن ظًسگی هی وطزًس ٍ ایي زض حبلی ثَز 

ایي ذبًِ ظًسگی هی وٌس ثِ لحبػ التهبزی فمیط اؾت یب غٌی. ًوبی یىؿبى قْطی ػلی ّطگع هتَخِ ًوی قسًس وِ وؿی وِ زض  وَچِ ای ػجَض هی وطزًس

یی ٍ ػطو اًسام اضتفبع  هی ذَزًوب الرهَل زض ثبفت هؿىًَی  ذَز ثیبى گط هؿبٍات اًؿبًی ثَزُ ثط ذالف ؾبذت ٍ ؾبظّبی قْطی هؼبنط  وِ  ثط هجٌب ی

 .گیطًس

 مبخذ :نگبرنده           تبط بب شهز اسالمینظزیبت مز - 2نمودار



 

                                 

 

 ارائِ ی راّکارّا:-3

 : ایجاد هساٍات در ضْر اسالهیراّکارّای -3-1

یطی لَاًیٌی اؾالم ثب زض ًَضزیسى هطظّبی خغطافیبیی ،لَهی ،ذَیكبًٍسی  توبم اًؿبى ّب ضا هؿبٍی هی زاًس .تبویس ثط تؿبٍی اًؿبى ّب ذَز ثبػث قىل گ     

 ىبضّبیی ثطای ایدبز هؿبٍات اضائِ هیگطزز.زض ایي خب ضاّهبًٌس ػسالت اختوبػی زض اؾالم گطزیسُ اؾت.

 عذالت هحَری در ضْر:-3-1-1

زض وبلجس ذَز ػسالت هحَضی زاقتِ ثبقس تمؿین ثٌسی  ت اؾالهی ثبقس پؽ قْط اؾالهی ثبیسپیف تط گفتِ قس وِ قْط اؾالهی ثبیس ذَز ثیبى گط زؾتَضا     

ثطای هثبل ًجبیس ثبال قْط ّب هحل  .لىِ ثبیس ثب زیسگبُ تؿبٍی اًؿبًی قْط ّب ضا تمؿین ثٌسی وطز قْط ّب ًجبیس ثط اؾبؼ ٍ ضؼیت التهبزی هطزم  قىل ثگیطز ث

 ط حبنل گطزز. ظًسگی هطزم همتهس ٍپبییي قْط ّب هحل ظًسگی افطاز فمیط تهَض ًوَز ثلىِ ایي زٍ لكط ثبیس زض وٌبض یه ززیگط ظًسگی وٌٌس تب تَاظى هس ًظ

 ات ضْری:عذالت در تَزیع اهکاً-3-1-2

یىؿبى ٍ  اهىبًبت قْطی هبًٌس فضبّبی فطٌّگی ، هصّجی ،تفطیحی ،ذسهبتی ٍ تدبضی ضا ًجبیس ثِ لكط ذبنی اذتهبل زاز ثلىِ توبم ایي اهىبًبت ثِ عَض     

هب ًوی  ًٍس اؾتفبزُ اظ هٌبظط هغلَة قْطی اؾت َز .اظ عطفی اظ حمَق هؿلن یه قْطثب ویفیت ّبی هؿبٍی ثبیس زضول قْط ٍوبهال ػبزالًِ خبیگصاضی ق

ظّبی اًؿبًْبیی وِ زض آى ظًسگی هی بهی ثبیس ثِ توبم ًیتَاًین هٌبظط قْطی ضا ثِ ثْبًِ اضتفبع گطفتي ثی ضٍیِ ؾبذتوبى ضٍثطٍیی ًبزیسُ ثگیطین. پؽ قْط اؾال

 وٌٌس پبؾد زّس. 

 تَازى در دسترسی ّا:-3-1-3

ت زض قْط ،تَاظى زض زؾتطؾی ّبؾت.زؾتطؾی آؾبى ثِ اهبوي هْن ٍ پط اؾتفبزُ قْطی هبًٌس هؿبخس ، هطاوع ػلوی ،تفطیحی ٍ... اظ زیگط ههبزیك ػسال      

َضز ًظط هی ثبیسثطای ّوِ ثب ّط ؾغح التهبزی ٍ اختوبػی هیؿط ثبقس. اگط تَاظى زض زؾتطؾی ّب ًبزیسُ گطفتِ قَز ون ون ثبػث وبّف اؾتفبزُ اظ فضبی ه

 گطزز. 

  :ایجاد اخَت در ضْر اسالهی راّکار ّای -3-2

پیف تط ضاخغ ثِ ایي هَضَع نحجت قس وِ ثبفت قْط ّبی اؾالهی زض لسین ثِ نَضت فكطزُ عطاحی هی قسًس وِ ایي ذَز ثبػث ایدبز هؼبثطی ون       

َل وٌین  وِ زض قْط ّبی اهطٍظی  قطایظ ظًسگی اًؿبى ّب ی ػطو هی قسُ وِ ایي هؼبثط ون ػطو ضاثغِ اًؿبًْب ضا ثب ّن ثیكتط هی وطزُ اؾت. اهب ثبیس لج

،اس پیش سمینه هبی  فشزدگی ببفت شهزی حلب -2تصویز
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زٍضاى هؼبنط هؼبنط ثب گصقتِ ثؿیبض هتفبٍت گطزیسُ اؾت. ظًسگی هسضى ثؿیبضی اظ هؿبئل ضا ثط اًؿبى ّب تحویل وطزُ اؾت . ثطای هثبل هؼبثط ون ػطو زض 

هؼبثط ثبیس عجك لَاًیي ٍ هتٌبؾت ثب ضفت ٍ آهس ٍؾبیل ًٌملیِ عطاحی قَز.اهب آًچِ  ثِ زلیل  ٍخَز ٍؾبیل ًملیِ  زیگط وبضثطزی ًرَاٌّس زاقت،ثلىِ گصضّب ٍ

 وِ تغییط ًىطزُ اؾت اًؿبى اؾت ثب ّوبى ًیبظ ّبی ضٍحی ؾبثك ذَزـ.

ًیع ثبیس ثط اؾبؼ ایي  ّن ًَػبى ذَز ثَزُ اؾت.پؽ عطاحی قْط ّب ٍ اهبوي قْطیاظ ًیبظّبی ّط اًؿبى زض ّط زٍضُ ای ثط لطاضی ضاثغِ اختوبػی ثب        

 فغطت اًؿبًی قىل ثگیطز.

 

 فراّن ساختي بستر فرٌّگی)زهیٌِ سازی فرٌّگی(:-3-2-1

ن گیط اؾت،ثطای عطاحی قْط ّب  ثبیس ثِ ایي ًىتِ زلت كػی ثؿیبض چثب تَخِ ثِ آًىِ زض قْط ّب )ػلی الرهَل والى قْطّب( تؼسزات فطٌّگی ٍ اختوب      

ظهیٌِ ؾبظی فطٌّگی زاضز .ػوَهب عطح ّبیی وِ  ثسٍى ثؿتط ّبی فطٌّگی ٍاضز خبهؼِ هی قًَس ثِ نَضت ظائسُ ای ثال تىلیف   وطز  وِ ّط عطحی ًیبظ ثِ

اؾتفبزُ اظ عطح فطاّن  زضخبهؼِ ثبلی هی هبًٌس.پؽ ثطای ّط عطح ثبیس اثتسا اّویت هَضَع  ٍ عطح ثطای وبضثطاى وبهال تفْین قَز تب زض آیٌسُ هَخجبت ؾَء

 ز.ًگطز

 

 ایجاد پاتَق ّای تعاهل اجتواعی در هقیاس ّای هختلف ضْر ،هحلِ ٍ هٌاطق هسکًَی:-3-2-2

ایدبز فضبّبی قْطی ثب ضٍیىطز افعایف تؼبهالت اختوبػی هی تَاًس ػبهلی ثطای ایدبز اضتجبط هیبى اًؿبى ّب ثبقس.ثب تَخِ ثِ ایي وِ زض قْط ّبی اهطٍظی       

ذطیس ٍ اؾتفبزُ اظ یه ثبؽ ذهَنی ٍیب هحلی ثطای تفطیح ذهَنی ضا ًساضًس،ایدبز چٌیي فضبّبیی زض قْط هی  تَاًس ػالٍُ توبم افطاز زض یه قْط لسضت 

یبؼ وَچىتط یؼٌی ثط آًىِ حك تفطیح ضا ثطای ّوِ فطاّن هی آٍضز ثِ اضتجبط ثیكتط آًْب ًیع ووه وٌس.ایي فضب ّب ثب ػولىطز ّبی گًَبگَى هی تَاًٌس زض  هم

یب ب ّن ظبّط قًَس.ّط هحلِ هی تَاًس  قبهل چٌسیي پبتَق ٍ فضبی هكتطن ثطای ّن هحلِ ای ّب ثبقس.ثطای هثبل یه هؿدس یب تىیِ زض یه هحلِ ٍهحلِ ّ

یبظ ِ ًیه هطوع هغبلؼبتی تحمیمبتی  زض یه هحلِ هی تَاًس ثِ اضتجبط ثیكتط هطزم ووه وٌس.اضتجبط ثیكتط هطزم ثب یه زیگط اظ یه ؾَ پبؾری اؾت ث

ضؼ ّن ًَػبى اختوبع گطایی اًؿبى ّب ٍ اظ ؾَیی زیگط ثبػث هغلغ قسى اًؿبًْب اظ زغسغِ ّب یْن ًَع ذَز هی گطزز ٍ اظ آًدب وِ یه هؿلوبى ثبیس فطیبز 

هی تَاى ى ّبی هؿىًَی ذَز ثبقس هی تَاًٌس زض ضفغ هكىالت ٍ زغسغِ ّب یىسیگط ضا یبضی ضؾبًٌس.ٍ ًیع زض یه همیبؼ ذطز تط یؼٌی زض ذبًِ ّب ٍآپبضتوب

 فضبّی هكتطوی ضا ثب ضػبیت توبم ویفیبت ایدبز ًوَز تب ثبػث افعایف اضتجبعبت گطزز.

 

 ٍ ّوکاری:بِ عٌَاى هراکس اصلی تجوع عوَهی تقَیت ًقص اهاکي -3-2-3

ضز . حسالل تالقی  وِ زض یه قْط ثطای ّوبى عَض وِ اقبضُ قس ثحث اذَت ثركی ٍاثؿتگی ثؿیبض ظیبزی ثِ آهَظـ ٍفطٌّگ ؾبظی ایي هَضَع زا      

ّن چٌیي ّوىبضی ٍ وبض گطٍّی ثبػث ایدبز ایدبز ایي زؾتَض اؾبؾی ٍ ظیط ؾبذتی هی تَاى اًدبم زاز ایدبز فضبّبیی ثطای تطٍیح ایي گًَِ اًسیكِ ّبؾت.

وىبضی خوؼی اظ هطزم اًدبم هی گطزز هی تَاًس زض ایدبز اضتجبعبت اختوبػی هی گطزز.ثطای هثبل ایدبز ًوبیكگبّْبی هحلی ٍ یب فضبّبی فطٌّگی وِ ثب ّ

 اضتجبط ثیكتط هطزم ووه ًوبیس.

 

 

 

 



 تطکیل کویتِ اخَت اسالهی در ضَرای اسالهی ضْر  ٍ تذٍیي بیاًیِ برای تحکین ٍحذت در هیاى ضْرًٍذاى  -3-2-4

 راّکارّای تٌظین ارتباطات برادراًِ در ضْر تحت دستَرات اسالهی: -3-3

زیي اؾالم هٌدط ثِ ایدبز زض هیبى اًؿبًْب هی قَز.تالـ ثطای ضؾیسى ثِ اذَت ظیط ؾبیِ  یىپبضچگیـ ثطای ضؾیسى ثِ ّسفی هكتطن ثبػث ایدبز تال      

 ثسٍى توؿه ثِ اؾالم ّیچ اؾت."اذَت اؾالهی"اذَت اؾالهی هی گطزز.اذَت ضاثغِ ای ثؿیبض پؿٌسیسُ اؾت اهب آًچِ وِ زض اؾالم ثطآى تبویس قسُ 

    ضاثغِ ای ضا ًوی تَاى اذَت اؾالهی ًبهیس.پؽ اضتجبط اًؿبًْب زض قْط ثبیس اضتجبعی اؾالهی ثبقس.

 تقَیت ًقص هساجذ  بِ عٌَاى هراکس اصلی تجوع ٍ تحکین  ٍحذت جاهعِ:-3-3-1

اؾت.ثطای هثبل فضبی هؿدس ثِ ػٌَاى لغت هصّجی  اظ ضاّىبضّبی اؾالهی وطزى اضتجبعبت زض قْط ،هَول وطزى اًؿبى ّب ثِ اؾتفبزُ اظ فضبّبی اؾالهی     

ٍ ازاضات ٍؾبیط ثبیس ثِ گًَِ ای زض قْط خبًوبیی قَز وِ ّوِ ثتَاًٌس ثِ ضاحتی اظ آى اؾتفبزُ وٌٌس.هؿئلِ زض ایي خب فمظ زؾتطؾی ضاحت هؿبخس ثِ هحالت 

فطٌّگی عطاحی گطزًس تب –زازُ قَز.هؿبخس ثبیس ثِ گًَِ ای ،هصّجی  فضبّبی قْطی ًیؿت ثلىِ ویفیت هؿبخس ًیع ثبیس ثِ ؾوت ایدبز ایي اضتجبعبت ؾَق

 ػالٍُ ثط ًكط هصّت زض ًكط فطٌّگ ّبی ًْفتِ زض هصّت ًیع ؾْوی ضا ایفب ًوبیٌس.

ز ٍ توبم ضٍاثظ زاقتِ ثبقس اثتسا ثبیس هَلؼیت اهبوي هصّجی ٍ اؾالهی زض آى هكرم گطززض ّط هحلِ خسیسالتبؾیؿی اگط ثٌبؾت ضًگ ٍ ثَی اؾالهی      

 زؾتطؾی ثِ آًْب عطاحی قَز. هحلِ ثطعجك 

ؼبنط آًچِ وِ هَوس اؾت ایدبز اذَتی اؾت وِ تحت لَای اؾالهی قىل ثگیطز . هتبؾفبًِ ثطذی اظ ثطًبهِ ضیعی ّبی قْطی ٍ وبلجسی ثطای قْط ّبی ه     

زض  كیسى هؼبًی هتؼبلی ثِ فضبّبؾت.ثطای هثبل یه هؿدس ثب هَلؼیت هٌبؾت ذبلی اظ ایي گًَِ هؼبًی اؾت آًچِ وِ هْن اؾت ایدبز فضبّب ًیؿت ،ثلىِ ثر

 ثطآیس.  نَضتی وِ زاضای ضٍح  اؾالهی ٍ ػسالت اختوبػی ًجبقس لغؼب ًوی تَاًس اظ ػْسُ هؿئَلیت ذَیف

 دٍری از تقلیذات بذٍى َّیت از هکاتب بیگاًِ:-3-3-2

اؾت،ثب اًسوی خؿتدَ م هؼبًی ٍ هفبّین ضا زض ذَز خبی زازُ اؾت.ثب تَخِ ثِ آًىِ اؾالم زیٌی اًؿبى هحَض اؾالم قطیؼتی پط هحتَا  ٍ پط هغع اؾت وِ توب     

ضا زض اٍاهط اؾالهی هی تَاى ثِ لَاًیٌی زؾت یبفت وِ ّط چٌس الظهِ ظًسگی اًؿبى ّبؾت اهب هتبؾفبًِ ًبزیسُ گطفتِ قسُ اًس.قْطی وِ هؿلوبًبى  ضٍ تفىط ز

 ی هرتم ذَز اؾالم اؾت ٍ ثب تملیس اظ هىبتت ثیگبًِ ثسؾت ًوی آیس.هال اؾالهی زاقتِ ثبقس ،َّیت اؾالبیس َّیتی وبهذَز خبی زازُ اؾت ث

زض قْط  زض قْط ّبی هؼبنط ثِ ًبم هسضًیتِ وطزى قْط ّب َّیت اؾالهی قْط ّب ظیط ؾؤال ثطزُ قسُ اؾت.تَخِ ثِ ایي ًىتِ ضطٍضی اؾت وِ تدسز گطایی     

ی ضا ثِ ّیچ ػٌَاى هطزٍز ًیؿت،اهب آًچِ وِ اّویت زاضز ٍ ثبیس ثِ ػٌَاى یه انل تلمی قَز ایي اؾت وِ ًجبیس ثِ ثْبًِ تدسز گطایی ضٍح اؾالهّب ی هؼبنط 

هبى قْط ّبی ضاظ قْط ّب گطفت.قْط ّبی هؼبنط هی تَاًٌس ثب ظبّطی وبهال هسضى ضٍحی وبهال اؾالهی زاقتِ ثبقٌس.تَخِ ثِ ایي ًىبت هب ضا زض ضؾیسى ثِ آ

 اؾالهی ووه هی وٌس.

 

  :تقَیت سرهایِ ّای اجتواعی در ضْر  -3-3-3

ثط  اظ ذهَنیبت ؾطهبیِ اختوبػی غٌی ؾبظی وٌف ّبی اختوبػی ٍ افعایف توبیل ثِ هكبضوت ٍ اػتوبز اختوبػی اظ خولِ آثبض هثجت ؾطهبیِ اختوبػی     

یِ اختوبػی ثبال ثبقس، افطاز آى خبهؼِ ثؼلت زاقتي پیًَس ٍ حؽ ّویبضی ٍ ضٍحیِ وبض گطٍّی ؾطهبیِ ض خبهؼِ ای وِ ؾطهبزاثؼبز التهبزی ٍ اختوبػی اؾت. 

اظ ایي ؾطهبیِ التهبزی ذَز ضا ثطای خبهؼِ ذَز زض خطیبى ٍ گطزـ لطاض هی زٌّس تب ّن ذَز اظ ؾطهبیِ ٍ ثطٍتكبى ثْطُ هٌس قًَس ٍ ّن زیگط افطاز خبهؼِ 

ّطچِ ؾطهبیِ اختوبػی ثبالتط ثبقس آؾتبًِ تحول افطاز ًؿجت ثِ  .ؼِ زض هؿیط ضقس ؾطیؼتط حطوت وٌس ٍ ثِ تَؾؼِ پبیساض ثطؾسگصاضی ثْطُ ثجطًس تب آى خبه

زض خبهؼِ ای وِ ؾطهبیِ اختوبػی ثبال ثبقس هسیطاى زاضای ّوىبضی ٍ اظ عطف زیگط  .ثعّىبضیْب ٍ اًحطافبت ثبالتط هی ضٍز ٍ خبهؼِ ؾبلوتط ٍ پبوتط ذَاّسثَز



فعایف اػتوبز كبضوت ثب یىسیگط ّؿتٌس تب ثِ ّسف عطاحی قسُ ثطؾٌس ٍ هطزم ًیع تمطیجبً زاضای ضضبیتوٌسی ٍ حوبیت ّؿتٌس وِ ایي هؿئلِ ذَز ثرَز ثبػث اه

 .هطزم ًؿجت ثِ یىسیگط ٍ هسیطاى ذَز اؾت

 

 ًتیجِ گیری:-4

م انل اذَت ثَز . ّطچٌس گٌدبًسى هفبّیوی ایي چٌیٌی زض لبلت پػٍّف ّبیی آًچِ وِ ثیبى گطزیس قطح هرتهطی اظ یه انل اؾبؾی زض اؾالم ثِ ًب     

ًگبضی هرتهط ًوی گٌدس اهب زض یه ثیبى ؾبزُ ،انل اذَت وِ اظ انَل هَوس زض اؾالم اؾت ٍاثؿتِ ثِ ػَاهلی اؾت. ًرؿت آًىِ ثبیس زیسگبُ تؿبٍی ا

ضاثغِ زاقتِ ثبقٌس ٍ زض ًْبیت آى وِ ایي ضاثغِ ثبیس ثط اؾبؼ لَاًیي اؾالهی ٍ ًیع زیسگبُ تؿبٍی هیبى اًؿبى ّب گؿتطاًیسُ قَز.ٍ ًیع اًؿبًْب ثبیس ثب یىسیگط 

ًچِ وِ زض ایي اًگبضی زض اؾالم تٌظین قَز. ٍاهب قْط اؾالهی ثِ ػٌَاى وبلجسی وِ ثی قه تبثیطاتی ثط وبضثطاى ذَز زاضز ثبیس خلَُ گط ایي انل ثبقس. آ

ا تَخیِ ضاثغِ قْط اؾالهی ثب اذَت ٍ ؾپؽ اضائِ ضاّىبضّبی ؾبزُ ای ثَز تب ثتَاى ثِ ٍؾیلِ ی آى ٍ ثب زض ًظط گطفتي توبم خٌجِ پػٍّف ثساى پطزاذتِ قس اثتس

زض ایي ضاؾتب اتربش ضاّىبضّبیی چَى ػسالت هحَضی زض قْط،  .ّب ثِ قْطی زؾت یبثین وِ خلَُ گط توبم انَل اؾالهی  ٍ ًیع انل اذَت زض اؾالم ثبقس

ی ت زض تَظیغ اهىبًبت قْطی  ٍ تَاظى زض زؾتطؾی ّب هٌدط ثِ ایدبز هؿبٍات زض قْط هی قَز . ّوچٌیي تمَیت ًمف هؿبخس  ثِ ػٌَاى هطاوع انلػسال

ِ زض زضاًتدوغ ٍ تحىین  ٍحست خبهؼِ ، زٍضی اظ تملیسات ثسٍى َّیت اظ هىبتت ثیگبًِ ٍ تمَیت ؾطهبیِ ّبی اختوبػی زض قْط ؾجت تٌظین اضتجبعبت ثطا

 قْط تحت زؾتَضات اؾالهی هی گطزز. فطاّن ؾبذتي ثؿتط فطٌّگی ، تكىیل وویتِ اذَت اؾالهی زض قَضای اؾالهی قْط ، ایدبز پبتَق ّبی تؼبهل

 اختوبػی زض همیبؼ ّبی هرتلف قْط ٍ تمَیت ًمف اهبوي ػوَهی  ًیع ثطذی اظ تساثیط ایدبز اذَت زض قْط اؾالهی ّؿتٌس.
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